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উত্তয দদয়েয়েন, ােখ অফু ভুাম্মাদ অদভ অর ভাকদদদ (াদপজাহুল্লা) 

…অদন অভায়ক দজজ্ঞাা কযয়েন ককান দয়র অনায়ক কমাগ কদো উদিত। 

 

অদভ অনায়ক উয়দ দদফ তয এফং তাওীদ (দফশুদ্ধ একত্বফাদ) এফং এয 

নুগতয়দযয়ক াাময কয়যন। খুুঁয়জ কফয করুন তায়দযয়ক মাযা খুফ বায়রাবায়ফ 

এআ বফদষ্টগুয়রা ম্পূনন কযয়ে এফং তায়দয ায়থ দষ্ণু থায়কন। 

অল্লা তাুঁয নফীয়ক (ল্লাল্লাহু অরাআদ ওো াল্লাভ) এবায়ফ ফয়রদেয়রনঃ 

 

َناَك  َواْصِبْ نَ ْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َرب َُّهم ِِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُو َوََل تَ ْعُد َعي ْ
نْ َيا َوََل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَبُو َعن ذِْكرََِن َوات ََّبَع َىَواُه وََكانَ  ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اْْلََياِة الدُّ ُه  أَْمرُ َعن ْ

 فُ ُرطًا
অদন দনয়জয়ক তায়দয ংয়গন অফদ্ধ যাখুন মাযা কার ও ন্ধ্যাে তায়দয 

ারনকতনায়ক তাুঁয ন্তুদষ্ট জনয়নয উয়েয়য অফান কয়য এফং অদন াদথনফ 

জীফয়নয কৌন্দমন কাভনা কয়য তায়দয কথয়ক দনয়জয দদৃষ্ট দপদযয়ে কনয়ফন না। মায 

ভনয়ক অভায স্মযণ কথয়ক গায়পর কয়য দদয়েদে, কম, দনয়জয প্রফৃদত্তয নুযণ 

কয়য এফং মায কামন করা য়ে ীভা দতক্রভ কযা, অদন তায নুগতয 

কযয়ফন না। [ুযা কা’প ১৮:২৮] 

অনায়ক প্রথয়ভ জানয়ত এফং দখয়ত য়ফ তয এফং  তাওীদয়ক! 

কাযন তাওদদ ংদিষ্ট দফলে ম্পয়কন কজয়ন য়তযয অয়রায ভয়ধয অদন দিক 

দরয়ক দিয়ন দনয়ত াযয়ফন। 

মদদ অদন তাওীয়দয দদয়ক অফানকাযীয়দয দনকটফতনী য়ত িান তায়র 

তায়দয ফন্ধ্ুত্বয়ক ক্ত কয়য ধরুন এফং মত কফদ ম্ভফ তায়দযয়ক াাময কযায 

কিষ্টা করুন। 

কম ককান ফযদক্তয ন্ধ্ অনুগতযকাযীয়দয কথয়ক তকন থাকুন, এআদট অনায়ক 

য়নক কফদ বায়রা য়ত থাভায়ত কাজ কযয়ফ। 
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য়তযয জনগনয়ক অদভ এআ উয়দ দদয়ত িাআ কম অনাযা ফভে এআ 

দফয়ল গুরুত্বূনন বফদয়ষ্টয দদয়ক রক্ষ্য যাখয়ফনঃ 

তাুঁযা অয়র ুন্না ওোর জাভায অদকদাে টর থাকয়ফ। 

তাওীয়দয দদয়ক জনগনয়ক অফান কযয়ত এফং তায়দযয়ক দযক ভুক্ত কযয়ত 

তাুঁযা নফীয়দয দ্ধদত  নুযন কযয়ফ। 

কমবায়ফ নফী আব্রাদভ এফং তাুঁয নুাযীযা কখারাখুদরবায়ফ কয়যদের কবায়ফ 

তাুঁযা কযয়ফ। 

দদরর দবদত্তক উৎ োড়া তাুঁযা কায়যা ন্ধ্ অনুগতয কযয়ফ না। 

তাুঁযা এআফ কযয়ফ দ্বীনয়ক াাময কযয়ত এফং দফজে কযয়ত। 

তাআপা অর-ভানুযায (দফজেী দর- অল্লা অভায়দযয়ক আায ভয়ধয কফরু 

করুক) ফনননা ভয়তা মাযা তায়দয দফয়যাধীতা কযয়ফ থফা প্রতাযনা কযয়ফ তাুঁযা 

তায়দয  কথয়ক অঘাত প্রাপ্ত য়ফ না ” 


